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مرزبانان ایران

مراســم دانشآموختگــی فراگیــران درجــهداری
مرزبانی مرکز آموزش علمــی تخصصی ثامناالئمه
(ع) روز گذشــته با حضــور فرمانــده مرزبانی نیروی
انتظامی در مشهد برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی
نیروی انتظامی در حاشیه این مراسم گفت  :مراقبت
از مرزهــا در ارتفاعات ســر به فلک کشــیده شــمال
غرب ،جنوب و جنوب شــرق کشور با چشــم بیدار و
اشــراف باال صورت میگیرد .وی با بیــان این که در
مرزهــای شــرقی برخی کشــورهای همســایه دچار
فتنه مواد مخدر شدهاند ،افزود :ایران اسالمی امروز
مدعی اســت که جبهه مقدم مقابله با مواد مخدر در
جهان اســت و فقط طــی  ۱۰مــاه گذشــته از ورود و
ترانزیت بیش از  ۷۷تن مواد مخدر توســط مرزبانان
جمهوری اسالمی جلوگیری شــده است و در جای
جای مرزهای شــرقی مدام درگیر مــواد مخدر توام
با شرارت ها هســتیم .ســردار رضایی افزود :بخش
اعظم مرزهای شــرقی برای ترانزیت مــواد مخدر به
غرب مورد طمــع اســت و جمهوری اســامی ایران
در مبارزه با مواد مخدر بــه وظیفه خود عمل میکند
اما چرا ســازمان ملل به عنوان مرجع بینالمللی در
مبارزه با مواد مخدر به وظیفــه خود عمل نمیکند؟
به طور جدی از سازمان ملل در این خصوص مطالبه
داریم که با تشکیالت عریض و طویلی که دارند تا چه
زمانی می خواهند خود را در قایم باشک نگه دارند.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران
استانداری خراسان رضوی:

 99درصد دستگاه های استان به
شبکهدولتمتصلهستند

معـاون هماهنگـی و مدیریـت امـور زائـران
اسـتانداری خراسـان رضـوی گفـت :اسـتانداری
خراسـان رضـوی از سـال  96در تمام امـور در بحث
دولـت الکترونیـک و شـبکه بـزرگ دولـت در کشـور
رتبـه اول را دارد و بـه صـورت دقیـق  99.8درصـد
دسـتگا هها بـه شـبکه دولـت متصـل هسـتند.
محمـد صـادق براتـی در حاشـیه نهمیـن دوره
نمایشـگاه تخصصـی شـهر هوشـمند همزمـان بـا
بیسـت و دومیـن نمایشـگاه بیـن المللـی الکامـپ
در محـل دایمـی نمایشـگاه بینالمللـی مشـهد در
گفتوگـو بـا ایسـنا در خصـوص ارزیابی خـود از این
نمایشگاه اظهار کرد :خوشبختانه خراسان رضوی
در بحـث دولـت الکترونیـک و شـبکه دولـت حـرف
اول را در کشـور میزنـد و در زمینـه شـهر هوشـمند
نیـز یکـی از مصوبـات اصلـی کارگـروه ملـی زیـارت
این اسـت که سـه شـهر مذهبی کشـور یعنی شیراز،
مشـهد و قـم جـزو شـهرهای الکترونیـک باشـند کـه
در ایـن زمینه مشـهد مقـدس از همـه شـهرها جلوتر
اسـت.
وی افـزود :طبیعتـا بحـث شـهر هوشـمند چنـد
آیتـم دارد کـه بایـد همگانـی شـود؛ اوال اپراتورهـای
ارتباطـی در ایجـاد و تولیـد نر مافـزار و ابزارهـای
الکترونیکـی بایـد پیشـقدم شـوند ،ثانیـا رسـانهها
بایـد در فرهنگسـازی و ایجـاد اعتمـاد میـان مردم
بـرای اسـتفاده از ایـن نرمافزارهـا پیشـرو باشـند که
خوشـبختانه ایـن اقدامـات انجـام شـده اسـت.
معـاون هماهنگـی و مدیریـت امـور زائـران
استانداری خراسـان رضوی بیان کرد :استانداری
خراسـان رضـوی از سـال  96در تمام امـور در بحث
دولـت الکترونیـک و شـبکه بـزرگ دولـت در کشـور
رتبـه اول را دارد و بـه صـورت دقیـق  99.8درصـد
دسـتگاهها بـه شـبکه دولـت متصـل هسـتند و تنهـا
دو دهم دسـتگاهها فاقد ارتباط هسـتند در صورتی
که هیچ یـک از اسـتانهای دیگر از چنین شـرایطی
برخـوردار نیسـتند.
براتـی خاطرنشـان کـرد :در بحـث زائـران نیـز
نرمافزارهـای زیـادی از جملـه «مشـهد مـن» بـرای
سـهولت دسترسـی زائران تهیه شـده که بایـد برای
اسـتفاده از آن فرهنگسـازی شـود و در صـورت
اسـتفاده زائـران ،در بحـث حملونقـل ،ترافیـک،
پرداختهـا و اسـتفاده از کارتهـای الکترونیـک
کارهـای آنـان آسـا نتر انجـام میشـود.
وی در خصوص وضعیت اعتبـارات بودجه کارگروه
ملی زیـارت در ردیـف بودجه سـال  99گفـت :قرار
نیسـت اعتبـاری جایگزیـن ایـن بودجـه شـود و بـه
احتمـال قـوی در حـال پیگیـری هسـتیم تـا بودجـه
کارگـروه ملـی زیـارت ماننـد سـال هـای گذشـته
ردیـف آن در بودجـه  99احیـا شـود.

رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی:

راه اندازی باراندازهای تعاون
روستایی در خراسان رضوی کلید
خورد

رئیس ســازمان تعــاون روســتایی خراســان رضوی
گفــت :راهانــدازی باراندازهــای تعــاون روســتایی
باهدف عرضه اقالم تولیدی کشاورزی و دامی بدون
واسطه در استان کلید خورد.
ایرج ناصریمقدم در گفتوگو بــا ایرنا افزود :ایجاد
و راهاندازی این مراکز در مکانهایی انجام میشود
کــه در شــرایط ایــدهآل دارای انبــار ذخیرهســازی
محصوالت کشــاورزی ،ســردخانه ،واحدهای بسته
بندی و فراوری ،بازار فروش و پارکینگ باشند.

نمایشگاهبینالمللیشهرهوشمندتا 4بهمنپذیرایعالقهمنداناست

ویترینیبرایشهرهوشمند
گزارش خبری
زنده روحیان

نهمیــن نمایشــگاه تخصصی شــهر هوشــمند
همزمان با بیســت و دومین نمایشگاه کامپیوتر
که از شامگاه سهشنبه با حضور فعال شرکتها
و گروههای اســتارتآپی در مشــهد آغــاز به کار
کرده تا  4بهمنماه پذیرای عالقهمندان خواهد
بود .در این نمایشــگاه که ویترینی از اقدامات و
فعالیتهای انجامشده در حوزه شهر هوشمند
است ،از اپلیکیشن جامع شهروندی شهرداری
مشهد با عنوان «شهر من» رونمایی و تفاهمنامه
همکاری میان شهرداری مشهد و آستان قدس
رضوی در حــوزه امالک و اراضی نیز امضا شــد.
برگزاری بیش از  30کارگاه و پنل جنبی ازجمله
برنامههــای تخصصی ایــن رویــداد فناورانه در
مشهد است

به گزارش خراســان رضوی ،نهمین نمایشــگاه
تخصصی شهر هوشمند مشهد در حالی دومین
روز خود را ســپری کرد که تحقق شهر هوشمند
پایــدار امــروز در آن بیش از گذشــته بــه نمایش
درآمده و دستیافتنیتر شده است .بنا براذعان
دبیر این نمایشــگاه ،نمایشــگاه شــهر هوشمند
مشهددرنهمیندورهخودباحضور 150شرکت
در حــوزه فنــاوری و ارتباطات 50 ،اســتارت آپ
فعال این حوزه و همچنین هشــت شتابدهنده
مســتقر و همــکار بــا مرکــز نــوآوری شــهری
شــهرداری مشــهد ،جهش کیفی قابــل توجهی
نســبت به سالهای گذشــته داشــته و به یکی از
نمایشگاههای تخصصی تعاملی و آموزشی برای
شهروندان مشهدی تبدیلشده است
•شهر هوشمند نیازمند شهروندانی
هوشمند

به گزارش ایســنا ،ستار هاشــمی معاون فناوری
و نــوآوری وزیر ارتباطــات گفت :در تحقق شــهر
هوشــمند باید به چند نکتــه توجه ویژه داشــت.
اولیننکتهاهمیتمشارکتشهرونداناست؛به
این معنی که اگر بخواهیم شهر هوشمند داشته

باشیم باید شهروندان نیز هوشــمند باشند.وی
بابیان ایــن که «کارکرد شــهر هوشــمند ،کمک
به بهــرهوری و مدیریت کمهزینه و مؤثر اســت»،
اظهــار کرد :میتــوان با کمــک شــهروندان این
اقدامــات را انجــام داد؛ بهعنوانمثــال وقتی در
فضای شهر ،کیفیت ارائه خدمات مدیریت شود،
باید ســاختارهایی برای نظارت بــر کیفیت ارائه
خدمت ایجاد شود.
•تمرکز بر ایجاد زیرساختهای شهر
هوشمند است

محمدرضا کالیی ،شــهردار مشــهد در حاشــیه
نمایشــگاه شــهر هوشــمند بیان کــرد :یکــی از
بخشهایی که در زمینه هوشمند سازی شهری
بر آن تمرکز کردهایم ،ایجاد زیرساختهای شهر
هوشــمند اســت و در راستای هوشــمند سازی،
سرمایهگذاریهای زیادی در ایجاد دیتاسنترها
و سیســتمهای انتقــال اطالعــات و همچنیــن
حمایــت از اســتارتآپها در مراکــز نــوآوری و
کســبوکارهایی که میتوانســته از ایــن طریق
شکل بگیرد ،انجامشده است.شهردار مشهد با
اشاره به این که «در حوزه شهر هوشمند وضعیت
شــهر مشهد نســبتبه ســال گذشــته بهتر شده
اســت» ،در خصوص اقدامات انجامشده در این
زمینه ،اظهار کرد :دو سال اســت که شعار شهر
هوشمند را در دستور کار خودمان قرار دادهایم و
سعی کردهایم در چند حوزه تمرکز داشته باشیم
که این روزها نتایج بخشــی از اقدامــات در حوزه
شهر هوشمند در حال آشکار شدن است.
•شهر هوشمند یک فرایند است ،نه یک
پروژه

همچنین به گزارش پایگاه اطالعرسانی شورای
اسالمی شهر مشهد مقدس ،محمدرضا حیدری
رئیس شــورای اســامی شهر مشــهد مقدس در
حاشــیه این نمایشــگاه گفت :شهر هوشــمند را
یک فرایند با گامهای بســیار میدانیم که موجب
ارتقایکیفیتزندگیدرشهرمیشودوبههمین
دلیلشورایپنجمعزمجدیدرپیشبردآنداشته
و امیدواریــم با گســترش و بســط زیرســاختها،

روزبهروزبااقبالعمومیبیشترهمراهشود.
حمیدرضاموحدیزاده نایبرئیسشورایشهر
نیز در حاشیه نمایشــگاه گفت :شــیوه پرداخت
الکترونیکی عــوارض خودرو و نوســازی ،شــهر
ســبز و ارائه خدمات شــهروندی غیرحضوری از
چالشهای پیش روی مدیریت شــهری بوده که
در پنلهــا و کارگاههای تخصصی نمایشــگاه به
بحث و بررسی گذاشته خواهد شــد و با دریافت
این خدمات از سوی شهروندان به شکل مستقیم
زمــان زیــادی از آن هــا صرفهجویــی میشــود.
محمدجــواد رجائیــان دبیــر ایــن نمایشــگاه و
مدیرعامــل ســازمان فنــاوری اطالعــات و
ارتباطات شــهرداری مشــهد نیز در گفت وگو با
خراســان رضوی در خصوص جزئیات برگزاری
این نمایشــگاه با اشــاره به کارگاههــا و پنل های
تخصصیوآموزشیایننمایشگاهگفت:درچهار
روز نمایشگاه بیش از  30کارگاه و پنل تخصصی
و آموزشی در حوزههای مختلف شهر هوشمند،
توسعه کســبوکارهای اســتارت آپی ،دیجیتال
مارکتینگ ،آمــوزش های عمومی شــهروندی،
ســرمایهگذاری اقتصــادی هوشــمند ،باشــگاه
شهروندی و حکمرانی هوشمند برگزار میشود
که از نظر تنوع کاربردی بی نظیر است.

رجائیــان ادامه داد :اولین رویداد هکاتون شــهر
هوشمند مشــهد نیز در حاشــیه این نمایشگاه با
موضوع مدیریت شهری و با حضور تعداد زیادی
از فعاالن استارت آپی و برنامه نویسی و طراحان
برتر شــهر برگزار خواهد شــد کــه پــس از دوروز
آموزش و تبادل نظر ایــده های خالقانه تیم های
مختلف را دریافت و داوری خواهد کرد.وی به دو
اقدام مهم در حاشیه این نمایشــگاه اشاره کرد و
توضیح داد :اولین اپلیکیشــن هوشمند شهری
با عنوان «شــهر من» در این نمایشــگاه رونمایی
و همچنیــن تفاهــم نامــه همــکاری شــهرداری
مشهد با آســتان قدس رضوی در زمینه اقدامات
شــهری حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات نیز
امضــا شد.محســن غالمی مدیر مرکــز فناوری
اطالعات و فضای مجازی آســتان قدس رضوی
در حاشــیه این نمایشــگاه ،با اشــاره بــه اهداف
انعقاد این تفاهمنامه اظهار کرد :این تفاهمنامه
با هدف به اشــتراکگذاری و تبــادل اطالعات و
خدمات الکترونیکی ،انتقال تجارب و استفاده از
ظرفیتهای مشترک در حوزه فناوری اطالعات
و ارتباطــات در راســتای تســهیل امور زائــران و
مجاوران ،بین آســتان قدس رضوی و شهرداری
مشهدمنعقدشد.

شهردار مشهد خبر داد:

بودجه 12700میلیاردی شهرداری برای سال99

شــهردار مشــهد گفت :با تطبیق مــواردی که
شــورای اســامی شــهر برای در نظــر گرفتن
بودجه ســال آینده درخواســت کرده اســت،
بودجــه  12700میلیــارد تومانی ســال 99
شهرداری مشهد طی روزهای آینده به شورای
شهر ارائه خواهد شد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی شهرداری مشــهد ،محمدرضا کالیی
اظهارکرد :بودجه سال  99شهرداری مشهد
بودجه کاملی اســت و فکر نمی کنم شــورای
شــهر تغییــر زیــادی در آن اعمال کنــد .وی با
بیــان این کــه بودجه عمرانــی در ســال آینده
افزایش داده شــده اســت افــزود :در مجموع
سعی شده اســت ســهم  70درصد عمرانی و
 30درصد بودجه جاری در بودجه سال آینده
مشهد حفظ شود .کالیی تصریح کرد :بودجه
بیشتر شهرداری های کشور 60درصد جاری
و  40درصد عمرانی اســت ،اما در شهرداری
مشهد سعی کرده ایم سهم 70درصدی بخش
عمرانــی و  30درصــد بودجه جــاری را مانند
ســال گذشــته در برنامه بودجه ســال  99نیز
حفظ کنیم .شــهردار مشــهد گفت :بودجه به
صورت متوازن تقسیم شــده و در بحث توسعه
حمــل ونقــل عمومی نیــز با توجــه بــه این که
کمک های دولت کاهش داشته است ،سعی
کردیم افزایــش اعتبار را برای ســال آینده در
ســوم برنامه چهارساله
نظر بگیریم و از ســال
ِ
شــهرداری در این حوزه عقب نمانیم.شــایان
ذکر است بودجه پیشنهادی شهرداری مشهد
بــرای ســال  98که بهمــن مــاه  97به شــورا
ارائه شــده بود 8740 ،میلیارد تومان بود که
بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال 99در
مقایسه با بودجه پیشنهادی سال  3 ، 98هزار
و  960میلیارد تومان افزایش داشته است.
•برنامه عملیاتی  97- 1400مبنای کار
مدیریت شهری

همچنین شهردار مشهد روز گذشته در نهمین
جلســه شــورای اداری شــهرداری مشــهد در
ســال  98که با حضور علیرضا رزم حســینی،
استاندار ،معاونان استاندار و فرماندار مشهد
برگزارشــد ،ضمن اشــاره به اقدامــات انجام

شده طی دوسال گذشته در مجموعه مدیریت
شــهری تاکیــد کــرد :برنامــه عملیاتی ســال
 97-1400مبنــای کار مدیریت شــهری در
تمام حوزه ها بوده اســت .کالیــی گفت :پس
از گذشت دو ســال از زمان اجرایی شدن این
برنامه درســال های  97و  98بررســی هایی
انجام شــده که نشــان می دهد به جز در دو یا
ســه مورد که شــاهد عقــب ماندگی حــدود 5
درصد بوده ایم -که این عقب ماندگی جزئی
نیزعموما به دلیــل تغییرات و افزایش شــدید
قیمت ها بوده است -در سایر حوزه ها از برنامه
عقب نیستیم .وی تصریح کرد :همان مواردی
هم که از برنامه عقب اســت به گونه ای برنامه
ریزی کرده ایم تا عقب ماندگی جبران شــود،
بنابراین با این شرایط امیدواریم در پایان دوره
کاری پنجم در ســال  1400بــه اهداف خود
دراین زمینه دست یابیم.
شــهردار مشــهد در بخش دیگری از ســخنان
خــود گفــت :در دو مــاه پایانی ســال همیشــه
فعالیت های ما افزایش می یابد ،سال گذشته
اقداماتی برای پذیرایی بهتــر از زائران درایام
نــوروز در حوزه حمــل و نقل ،اقامــت ،تنظیف
شهری و سایر موارد انجام و خوشبختانه از آن
استقبال شد ،امسال نیزاین اقدامات با قدرت
و قوت بیشتری انجام خواهد شد و تمام ارکان
مدیریت شهری بسیج خواهند شد تا استقبال
از بهار خوبی داشــته باشیم.کالیی به صحبت
های استاندار در خصوص سامان دهی حاشیه
شهر مشهد اشاره و اظهار کرد :اقدامات خوبی
از سوی مدیریت شهری درحاشیه شهر درحال
انجام است اما در برخی موضوعات دچارنقص
هســتیم و اختالف نظرهای بین بخشی وجود
دارد که دراین مســیر نیــز می تــوان از الگوی
کشــف رود اســتفاده کرد بنابراین درخواست
داریــم جلســه ای از ســتاد تدبیر به مشــکالت
مدیریت شــهری اختصاص داده شــود .وی به
اطــاع رســانی مناســب درخصــوص اجرای
پروژه های شــهری اشــاره کرد و افــزود :نحوه
نگاه مردم بــه پروژه هــا و اطالع رســانی به آن
ها درجریان اجــرای پروژه و آگاه شــدن مردم
از تاثیراتــی که اجــرای پروژه بــر زندگی آن ها

خواهد داشــت موثرترخواهد بــود و در دو ماه
پایانی ســال بایــد به موضــوع اطالع رســانی
درخصوص پروژه های در حال اجرا توجه شود.
•شهردار مشهد یکی از موفق ترین
شهرداران کشور

اســتاندار خراســان رضوی نیز در این جلســه
با تقدیــراز اقدامات شــهرداری مشــهد گفت:
معتقدم شــهردار مشــهد یکــی از موفــق ترین
شهرداران کشور اســت .علیرضا رزم حسینی
افزود :یکی ازدســتگاه ها و ســازمان هایی که
می تواند به ارتقــای حقوق شــهروندی کمک
کند ،شــهرداری ها به ویژه شــهرداری مشهد
اســت .وی تصریح کــرد :اگر مــردم به حقوقی
که دارند آشــنا باشــند مطالبات اجتماعی آن
هــا خردمندانه شــکل می گیــرد ،زیــرا یکی از
مشکالت ما این اســت که به دلیل ارائه نشدن
آموزش های مناسب اعتراضات و مطالبات به
صورت مخرب خود را نشــان مــی دهد.وی در
بخش دیگری از ســخنان خود گفت :شــهردار
مشهدموفقترینشهردارکشوراستوشورای
شــهر نیز به خوبــی از وی حمایت مــی کند ،ما
نیزحمایت مــی کنیم زیرا اگر به شــهر مشــهد
توجهشودگویابه50درصدازمردمکشورتوجه
شده اســت .اســتاندار به بحث حاشیه نشینی
در مشــهد اشــاره کرد وافــزود :بنا بــر تقاضای
شهرداری مشهد مدیریت سامان دهی حاشیه
شــهر را به مدیریت شــهری واگذارکــرده ایم و
تا کنون بیــش از 50جلســه برگــزار و تصمیم
گرفته شــده هشــت محله به صورت آزمایشی
با افزایــش ســرانه فضاهای ســبز ،آموزشــی،
فرهنگی ،ورزشی ،زیســت محیطی و کسب و
کاراز حاشیه نشــینی خارج شــود .وی افزود:
دراین مدت دولت نیز به شــهرداری مشــهد با
مجوزهای انتشار اوراق مشارکت و تهاتر چهار
هزارو 400میلیاردتومانکمککردهوخواهد
کرد و ما نیز در کمیســیون ماده  5گره گشــای
کارهای شهرداری بوده ایم و با نگاه مثبت برای
بهبود زندگی درمشهد همکاری می کنیم.وی
یادآور شد :در حوزه سامان دهی کشف رود نیز
مدیریت کار با شهرداری است تا این موضوع را

که سال هاســت چهره ای نامناسب درحاشیه
شهرمشهدبهوجودآوردهباکمکسایردستگاه
ها سامان دهی کند.استاندار به نوسازی بافت
پیرامونی حــرم مطهر نیز اشــاره کــرد وگفت:
امیدواریم با مدیریت خوب شــهرداری مشهد
و همــکاری استانداری،آســتان قدس رضوی
و دســتگاه قضایی توافق نامه ای که برای رفع
مشکالت بافت فرســوده اطراف حرم تصویب
شده اســت ،اجرایی وموضوع نوســازی بافت
پیرامونحرممطهربادرنظرگرفتهشدنحقوق
مکتسبه مردم برطرف شود.

اخبار
در شهر

در پی تفاهم نامه مشترک وزارت کشور،
استانداری و شهرداری صورت گرفت:

 3دستگاهپایکارکاهش
آسیبهایاجتماعی
حاشیهمشهد

به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی و راهاندازی
دفاتر تســهیل گــری در مناطــق کمبرخــوردار
مشــهد ،تفاهــم نامــهای ســه جانبه بیــن وزارت
کشور ،استانداری و شهرداری مشهد امضا شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری ،با هدف
اجــرای برنامــه کنتــرل و کاهش آســیبهای
اجتماعی در محالت حاشیهنشین و ناکارآمد
شهرمشهد،تفاهمنامهایسهجانب هبینوزارت
کشور ،استانداری و شهرداری مشهد در دفتر
استاندار به امضا رسید .اســتاندار در این باره
اظهار کرد :ســامان دهی حاشــیه شــهر یکی
از دغدغههای مدیریت اســتان بوده و هســت
بنابرایــن بــرای ایــن کار در قالب طــرح جهاد
اجتماعــی (نجــات) و در مرحلــه اول هشــت
محله را به صورت آزمایشی برای سامان دهی
انتخاب کردیــم .علیرضا رزمحســینی افزود:
در طرح مذکور هدف مدیریت استان افزایش
سرانههای مختلف از جمله ورزشی ،آموزشی،
امنیتوبهداشتیدرمناطقهدفبودامابرای
تاثیرگذاری بیشتر مقرر شد مدیریت واحد این
دفاتر به شهرداری مشهد واگذار شود.

مدیرعاملشرکتگازخراسانرضویخبرداد

قطع گاز  26اداره
و نهاد دولتی در استان

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره
به بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری مبنی
بر کنترل مصرف گاز توســط ادارات دولتی  ،از
قطع گاز  26نهاد دولتی در استان خبر داد.

حمیدرضافانی،مدیرعاملشرکتگازخراسان
رضوی با اعالم این خبر گفت :در پی بخشــنامه
معاونتریاستجمهوری،حوزهمدیریتبحران
استانداری خراســان رضوی و معاونت مدیریت
منابعانسانیاستانداریچندینباردرخصوص
صرفــه جویــی در مصــرف گاز و مدیریــت دمای
هــوای محیــط ادارات دولتــی بیــن 18تــا21
درجه سانتی گراد ابالغ شده بود و اخطار قبلی
نیز مبنی بر قطــع گاز در صــورت رعایت نکردن
موارد فوق اجرا خواهد شــد.وی افــزود :با توجه
به برودت هوای دو شب گذشته در شهر مشهد و
تصمیمیکهدرجلسهمدیریتبحراناستانداری
خراسانرضویبرایمدیریتمصرفگازطبیعی
گرفته شد ،همکاران ما به ادارات دولتی استان
مراجعهکردندوگاز 26مجموعهایراکهشرایط
استاندارد را رعایت نکرده یا بعد از ساعت اداری
ازگازطبیعیاستفادهکردهبودند،قطعکردند.
فانیتصریحکرد:دربیناینمجموعهها،مدارس
و دبیرستان ها ،ادارات آموزش و پرورش ،مراکز
درمانی و کلینیک های تخصصی و بانک ها قرار
دارند که عمدتا نیز در شهرســتان های اســتان
بوده و در شــهر مشــهد بیشــتر تذکر کتبی داده
شده اســت.مدیرعامل شــرکت گاز خراسان
رضوی همچنین اظهار کرد :از امروز (دیروز)
ظهر این نظارت ها بیشــتر از قبل شده و تمام
تالشمانراخواهیمکردکهباجدیتگازتمام
مراکزی را که پس از وقت اداری از گاز طبیعی
اســتفاده می کنند ،قطع کنیم و در این زمینه
تاکید زیادی هم روی مدارس خواهیم داشت
تا صرفه جویی کامل و دقیقی در این حوزه پس
از پایان زمان کاری داشته باشند.

